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¦áòÝóé 2024 - ¤ï÷ Íîôúåìå÷ 2028
Η απόφαση-σταθμός της ΔΟΕ
Για πρώτη φορά στην ιστορία, η ΔΟΕ προχώρησε στην ταυτόχρονη ανάθεση της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων για δύο διαδοχικές διοργανώσεις. Η απόφαση λήφθηκε από το σώμα των Μελών της ΔΟΕ
στη Λίμα του Περού. Χωρίς καμμία αρνητική ψήφο ενέκρινε την εισήγηση για την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων στις πόλεις του
Παρισιού για το 2024 και του Λος Άντζελες για το 2028. Στη Λίμα
πραγματοποιήθηκε επίσης η 131η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ.
Αμέσως μετά την λήψη της απόφασης ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ σημείωσε:«Είναι δύσκολο να ονειρευτώ κάτι καλύτερο. Η εξασφάλιση της σταθερότητας της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων για τους αθλητές όλου του κόσμου για τα επόμενα 11 χρόνια είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια “win-win-win” απόφαση, για το Παρίσι, τη ΔΟΕ και το Λος Άντζελες.»
Οι αγώνες θα επιστρέψουν στην Ευρώπη ύστερα από 12 χρόνια
(Λονδίνου 2012), και στο Παρίσι 100 χρόνια μετά από την τέλεση
των αγώνων στην ίδια πόλη ΤΟ 1924. Για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή το σώμα των Μελών της ΔΟΕ, καθώς και
ποιοι αποτελούν το σώμα αυτό, στο ειδικό αφιέρωμα αυτού του τεύχους (σελ 5-9).
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης
Συλλούρης απέστειλαν συγχαρητήριες επιστολές προς την ΚΟΕ για το έργο και την υλοποίηση των στόχων που έθεσε, όπως παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων
2016. «Η αναγνώριση και εκτίμηση της πλούσιας αθλητικής δραστηριότητας της Επιτροπής,
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ),
αποτελεί την επιβράβευση του σημαντικού
έργου που επιτελείτε» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πετυχημένη κρίνεται η παρουσία της Κυπριακής ομάδας που συμμετείχε στο Παγκόσμιο
πρωτάθλημα Στίβου στο Λονδίνο. Σημαντικότερη διάκριση της πενταμελούς ομάδας
από τον Απόστολο Παρέλλη που κατάφερε
να μπει στον τελικό και να κατακτήσει τελικά
την 10η θέση στον κόσμο. Στις λεπτομέρειες
εκτός τελικού οι Μίλαν Τραΐκοβιτς και Νεκταρία Παναγή, παγκύπριο ρεκόρ η Νταγκμάρα
Χάντζλικ στον Μαραθώνιο, πρώτη εμφάνιση
σε μεγάλη διοργάνωση στο 400άρι για την
Ελένη Αρτυματά.

Πραγματοποιήθηκε από 24-29 Ιουλίου στο
Γκιόρ της Ουγγαρίας το 14ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στο οποίο η ΚΟΕ εκπροσωπήθηκε με αποστολή 15 αθλητών στα
οκτώ από τα έντεκα αθλήματα του αγωνιστικού προγράμματος. Στους ίδιους αγώνες Χρυσταλλένη Τρικωμίτη εκπροσώπησε την ΚΟΕ,
και μαζί με άλλα 17 άτομα αποτέλεσαν την
ομάδα των Young Ambassadors. Ειδκό αφιέρωμα, για τη συμμετοχή, τις προσπάθειες και
τα αποτελέσματα των αθλητών μας.
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Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απαιτεί από τις
Διεθνείς Ομοσπονδίες, τις τοπικές οργανωτικές επιτροπές, τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, καθώς και τους αθλητές και παράγοντες
να υιοθετήσουν ένα επίσημο Κώδικα Δεοντολογίας, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους απέναντι στις θεμελιώδεις αρχές
του Ολυμπιακού Χάρτη και να επιβεβαιώσουν
την προσήλωση τους στο Ολυμπιακό Ιδεώδες.
Θα ήταν ωστόσο λάθος να πιστεύει κανείς ότι
η Ολυμπιακή Δεοντολογία μπορεί να καλύπτει
μόνο τέτοιες γραπτές δηλώσεις ή ακόμη και
την αυστηρή τήρηση των κανόνων και των αρχών του Κώδικα. ΄Αλλωστε, οι θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη δεν αναφέρονται
καθόλου σε κανόνες. Αντίθετα, περιγράφουν
«μια φιλοσοφία ζωής» η οποία υμνεί και συνδυάζει σε ένα ισορροπημένο σύνολο τις αρετές του σώματος, της βούλησης και του πνεύματος. Προβάλλουν τις αξίες του καλού
παραδείγματος, της κοινωνικής ευθύνης και του σεβασμού των οικουμενικών θεμελιωδών ηθικών αρχών. Απαγορεύουν κάθε μορφής διάκρισης και απαιτούν τη θέσπιση
του Ολυμπιακού Ιδεώδους, που ορίζεται ως αμοιβαία κατανόηση με πνεύμα φιλίας, αλληλεγγύης και ευγενούς άμιλλας.
Με λίγα λόγια, η Ολυμπιακή Δεοντολογία απαιτεί από εμάς να είμαστε μια ειδική κατηγορία ανθρώπων, που τηρούν, βέβαια, τους κανόνες αλλά το πιο σημαντικό ανθρώπους που προσπαθούν να εκφράσουν ένα ιδανικό σύνολο, ατομικών, κοινωνικών και αισθητικών αξιών. Οι κανόνες άλλωστε εκφράζουν απλώς κάποια ανώτερη σύλληψη της
ηθικής καλοσύνης προς την οποία μας καθοδηγούν. Για να κατανοήσουμε την ολυμπιακή αντίληψη της ηθικής καλοσύνης, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο, όπως άλλωστε και
για τόσα άλλα ολυμπιακά θέματα, να επιστρέψουμε στα ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων
που γέννησαν τους αρχαίους αγώνες. Το ιδεώδες που έχω στο νου για την Ολυμπιακή
Δεοντολογία είναι η ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ, μια ιδιότητα που ενώνει τις έννοιες του κάλλους
και της καλοσύνης. Η καλοκαγαθία εμφανίζεται συχνά στην αρχαία λογοτεχνία και κυρίως στο έργο του Αριστοτέλη, όπου εμφανίζεται ως η διακριτική πτυχή του καλού και
αγαθού, του ηθικά ενάρετου και ωραίου ανθρώπου. Σχετίζεται στενά με την έννοια της
αρετής (η αριστείας) που τόσο πολύ συζητείται στην Ολυμπιακή Δεοντολογία, αλλά η
καλοκαγαθία είναι κάτι περισσότερο από την αρετή, κάτι που υπερβαίνει την κοινωνική ευθύνη, τη γνώση και τον σεβασμό της δεοντολογίας. Για να απαντηθεί το ερώτημα, εάν η καλοκαγαθία μπορεί να αποτελέσει σήμερα μια ολυμπιακή αξία πρέπει να κατανοήσουμε τις προσωπικές, κοινωνικές και αισθητικές πτυχές της, να παρατηρήσουμε
τη σχέση της με τον Ολυμπισμό και να εντοπίσουμε τα σημαντικά εμπόδια. Η Ολυμπιακή Δεοντολογία απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα κώδικα, απαιτεί ηθική κατανόηση
που μπορεί να καλλιεργήσει το κάλλος.
Ντίνος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος ΚΟΕ

°îáçîñòéóè Ûòçïù ºÃ¶ áðÞ ¦òÞåäòï ëáé μïùìÜ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της ΚΟΕ Ντίνο Μιχαηλίδη εξέφρασε τα ειλικρινή
συγχαρητήρια προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), για
την υλοποίηση των στόχων της για το 2016 και την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών στον αθλητισμό μας, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και στην Ετήσια Έκθεση της ΚΟΕ που έχει αποσταλεί.
Και καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας : «Η αναγνώριση και
εκτίμηση της πλούσιας αθλητικής δραστηριότητας της Επιτροπής,
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), αποτελεί την επιβράβευση του σημαντικού έργου που επιτελείτε.
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Με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία
μας και να σας διαβεβαιώσω πως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη
δράση της ΚΟΕ, έτσι ώστε, από κοινού να συμβάλουμε για ένα καλύτερο μέλλον για τον αθλητισμό μας.»
Αναλόγου περιεχόμενου επιστολή απέστειλε εκ μέρους του Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη και η Γενική Διευθύντρια της Βουλής Βασιλική Αναστασιάδου στην οποία
μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής : «Θέλω να σας συγχαρώ για
την πλούσια δράση που αναπτύσσετε για την προαγωγή του αθλητισμού και της ιδέας του Ολυμπισμού στον τόπο μας. Η Βουλή των
Αντιπροσώπων θα είναι πάντα αρωγός και συμπαραστάτης στο επωφελές για την κοινωνία έργο που επιτελείτε.»

¦°¡ºÃª»¹Ã ¦Ä¿Æ°£¤¸»° ªÆ¹μÃË
Πετυχημένη η Κυπριακή παρουσία στο Λονδίνο
Θετική κρίνεται η κυπριακή παρουσία στο 16ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου της IAAF που διεξήχθη μεταξύ 4 και 13 Αυγούστου
στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου.
Η χώρα μας έλαβε μέρος στη σημαντικότερη φετινή διοργάνωση
στίβου με πέντε αθλητές σε ισάριθμα αγωνίσματα. Μεγαλύτερη
επιτυχία ήταν η πρόκριση του Απόστολου Παρέλλη στον τελικό της

δισκοβολίας. Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς στα 110 μ. εμπόδια πήρε την 11η
θέση στον κόσμο, ενώ παγκύπριο ρεκόρ στο Μαραθώνιο πέτυχε
η Νταγκμάρα Χάντζλικ. Άτυχη ήταν η Νεκταρία Παναγή που έμεινε εκτός τελικού για μόλις τρία εκατοστά (!). Στον α΄ γύρο σταμάτησε η συμμετοχή της Ελένης Αρτυματά στην πρώτη της εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση στο αγώνισμα των 400 μ.

°ðÞóôïìï÷ ¦áòÛììè÷
Ξανά στο τελικό
Ο δισκοβόλος μας, Απόστολος Παρέλλης κατέλαβε τη 10η θέση
στο σύνολο, με καλύτερη βολή στον τελικό της 5ης Αυγούστου στα
63.17 μ. Ο 32χρονος αθλητής προκρίθηκε για τρίτο συνεχόμενο
καλοκαίρι σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, μετά την 6η θέση στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2015 και την 8η θέση στους Ολυμπιακούς του 2016. Με βολή στα 63.36 μ. στον πρωινό προκριματικό της 4ης Αυγούστου, ο Παρέλλης πέρασε στον τελικό. Αξίζει να
αναφερθεί ότι το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκε στα 68.03 μ., ενώ η
4η θέση στα 65.83 μ.

°ðÞóôïìï÷ ¦áòÛììè÷

»Ýìáî Æòáýëïâéô÷
Στην Παγκόσμια ελίτ των εμποδίων
Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς απέδειξε και πάλι ότι ανήκει στην παγκόσμια ελίτ των 110μ. με εμπόδια. Ο 7ος Ολυμπιονίκης στο «Ρίο
2016» πήρε την 11η θέση στη συνολική κατάταξη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2017, φτάνοντας μέχρι τον ημιτελικό.
Στον πρωινό προκριματικό της 6ης Αυγούστου προκρίθηκε με
επίδοση 13.38, ενώ το βράδυ έτρεξε στην 1η ημιτελική σειρά
όπου με χρόνο 13.32 έμεινε 5ος και εκτός τελικού. Αξιοσημείωτο είναι πως ο 3ος και 4ος της 1ης σειράς ήταν αυτοί που πέρασαν με τους δύο καλύτερους χρόνους στον τελικό, ενώ τα
δύο από τα τρία μετάλλια κατέληξαν σε σπρίντερ της 1ης ημιτελικής σειράς, κάτι που δείχνει και το ψηλό επίπεδο της σειράς όπου έτρεξε ο Τραΐκοβιτς. Το χάλκινο μετάλλιο κέρδισε ο
Ούγγρος Μπάλαζ Μπάζι με 13.28, ενώ ο Μίλαν έχει καλύτερη
φετινή επίδοση τα 13.25, την οποία έτρεξε λίγες εβδομάδες
νωρίτερα στο ίδιο στάδιο, στο Ντάιαμοντ Λιγκ.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟΙΒΟΥ

ÁôáçëíÀòá ÌÀîôúìéë
Παγκύπριο ρεκόρ στο Μαραθώνιο
Στο μαραθώνιο γυναικών, που διεξήχθη το μεσημέρι της 6ης Αυγούστου στους δρόμους του Λονδίνου, δίπλα από τον Τάμεση και
με σημείο εκκίνησης και τερματισμού στο Tower Bridge, η Νταγκμάρα Χάντζλικ πήρε την πολύ τιμητική 35η θέση, σημειώνοντας μάλιστα νέα παγκύπρια επίδοση γυναικών με χρόνο 2:38.52.
Η προηγούμενη παγκύπρια επίδοση ανήκε στην Άντρη Αβραάμ
(2:39.19) από το μακρινό 1990. Μάλιστα, η Χάντζλικ, που κατάγεται από την Πολωνία και διαμένει εδώ και χρόνια στη Λεμεσό,
πέτυχε και νέο παγκύπριο ρεκόρ μισού μαραθωνίου, αφού περασε τα 21 χιλιόμετρα σε 1:16.44. Στον μαραθώνιο τερμάτισαν
τελικά 78 αθλήτριες, ενώ άλλες 14 δεν κατάφεραν να φτάσουν
στον τερματισμό.

ÁôáçëíÀòá ÌÀîôúìéë

ÁÛïé ïòÝúïîôå÷ óôï 400Àòé ...
H Ελένη Αρτυματά συμμετείχε για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση στα 400μ. χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει τον 1ο
γύρο, αφού με χρόνο 53.26 έμεινε στη 42η θέση στο σύνολο. Ο πιο
αργός χρόνος που έδωσε πρόκριση στα ημιτελικά ήταν το 52.01,
με την Αρτυματά να έχει φετινή ατομική επίδοση στα 51.61. Σε
κάθε περίπτωση η Ελένη Αρτυματά με την όλη παρουσία της το
2017, κατά τη διάρκεια του οποίου σημείωσε παγκύπριο ρεκόρ,
έδειξε ότι μπορεί να πετύχει μεγάλους χρόνους και να φέρει νέες
επιτυχίες στο καινούργιο της αγώνισμα.

ÁåëôáòÝá ¦áîáçÜ
Ατύχησε στις λεπτομέρειες

¶ìÛîè °òôùíáôÀ
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Ιδιαίτερα άτυχη ήταν η Νεκταρία Παναγή στο μήκος, στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη παγκόσμια διοργάνωση. Η χρυσή
Μεσογειονίκης του 2013 στον αγώνα της 9ης Αυγούστου, κάτω
από έντονη βροχή, είχε καλύτερο άλμα στα 6.43 μ.,
που την έφερε στη 15η θέση
στο σύνολο και μόλις τρία
εκατοστά (!) μακριά από τη
12η θέση που έδινε την πρόκριση στον τελικό. Σε ένα
πολύ ανταγωνιστικό αγώνισμα όπου η μεγάλη επιτυχία
κρίνεται στις λεπτομέρειες,
η Νεκταρία Παναγή είναι
ικανή στα επόμενα χρόνια
να κερδίζει τη συμμετοχή
ÁåëôáòÝá ¦áîáçÜ
σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και να διεκδικεί επί
ίσοις όροις σε παγκόσμιο
επίπεδο την διάκριση.
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¦áòÝóé 2024 - ¤ï÷ Íîôúåìå÷ 2028
Τόμας Μπαχ: «Σταθερότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για τα επόμενα έντεκα χρόνια»
Για πρώτη φορά στην ιστορία, η ΔΟΕ προχώρησε στην ταυτόχρονη
ανάθεση της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων για δύο διαδοχικές διοργανώσεις. Το Παρίσι και το Λος Άντζελες παρέμεναν εδώ
και καιρό ως οι μόνοι διεκδικητές της διοργάνωσης του 2024, αφού
σταδιακά αποσύρθηκαν άλλες τρεις πόλεις που διεκδικούσαν τους
αγώνες, το Αμβούργο, η Βουδαπέστη και η Ρώμη.
Η απόσυρση των τριών πόλεων άλλαζε εκ των πραγμάτων και την
μέχρι τώρα διαδικασία επιλογής των διαδοχικών ψηφοφοριών, αλλά
και των συμμαχιών που αναπτύσσονταν κάθε φορά, αναλόγως του
εκάστοτε αποτελέσματος. Η ΔΟΕ είχε μπροστά της δύο ισχυρότατες
υποψηφιότητες αυτή του Παρισιού και του Λος Άντζελες, και ο Πρόεδρος της Τόμας Μπαχ από τον περασμένο Μάρτιο έριξε στο τραπέζι την ιδέα της ταυτόχρονης ανάθεσης τόσο για το 2024 όσο και για
το 2028 στους δύο τελικούς διεκδικητές του 2024.
Ενδεχόμενη θετική κατάληξη του εγχειρήματος μόνο οφέλη μπορούσε να δώσει στην ΔΟΕ. Θα αποφεύγετο άλλη μια πολυδάπανη
εκστρατεία αρχικά 8-10 ενδιαφερομένων και στη συνέχεια των πέ-

ντε επικρατέστερων πόλεων για τη διοργάνωση του 2028. Η απόρριψη μίας εκ των δύο υποψηφιοτήτων για το 2024, δεν εξασφάλιζε
απαραίτητα και την εκ νέου υποψηφιότητα της για το 2028, καθώς
οι συγκυρίες αλλάζουν, όπως και τα πρόσωπα σε κυβερνήσεις χωρών όπως και οι Δημαρχίες των μεγάλων πόλεων που πολλές φορές
έχουν διαφορετικά πολιτικά προγράμματα και προτεραιότητες. Και
το κυριότερο ειπώθηκε από τον ίδιο τον Τόμας Μπαχ αμέσως μετά
την λήψη της απόφασης:«Είναι δύσκολο να ονειρευτώ κάτι καλύτερο. Η εξασφάλιση της σταθερότητας της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων για τους αθλητές όλου του κόσμου για τα επόμενα 11
χρόνια είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια “win-win-win” απόφαση, για το
Παρίσι, τη ΔΟΕ και το Λος Άντζελες.»
Η 131η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα
του Περού, και η προγραμματισμένη στο ίδιο διάστημα ψηφοφορία
των Μελών της ΔΟΕ, δικαίωσε την επιλογή του Τόμας Μπαχ. Και τα
80 Μέλη της ΔΟΕ που ψήφισαν, τάχθηκαν υπέρ στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη, και ανέθεσαν στο Παρίσι την διοργάνωση του
2024 και στο Λος Άντζελες του 2028 των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων. Οι λεπτοί χειρισμοί του Τόμας Μπαχ έφεραν
αποτέλεσμα έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη αυτή η σειρά. Η πραγματικότητα ήταν ότι το Παρίσι ήταν
ήδη πολύ πιο μπροστά σε ότι αφορά τις ενδεχόμενες προετοιμασίες αφού η υποψηφιότητα του, παρουσίαζε το 95% των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για τους αγώνες, είτε να είναι υφιστάμενες, είτε να είναι ενσωματωμένες στα ευρύτερα σχέδια ανάπτυξης
της πόλης για τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Με την ανάθεση της διοργάνωσης του 2024 στο Παρίσι, η Ευρώπη
απέφυγε να μείνει μακριά από τη διοργάνωση των αγώνων για πρώτη
φορά στην ιστορία για τρεις διαδοχικές διοργανώσεις. Και βέβαια, η
Ελλάδα παραμένει η μικρότερη χώρα που διοργάνωσε μεταπολεμικά
Ολυμπιακούς Αγώνες, και η Αθήνα η μικρότερη πληθυσμιακά πόλη
των τελευταίων εξήντα χρόνων. Και όπως φαίνεται αυτό θα ισχύει για
πολλές δεκαετίες ακόμη, αφού το τεράστιο εγχείρημα αναλαμβάνεται πλέον μόνο από μεγάλες μητροπόλεις του παγκόσμιου χωριού.
Πεκίνο, Λονδίνο, Ρίο, Τόκιο, Παρίσι, Λος Άντζελες ...

Η Δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής Τόμας Μπαχ και ο Δήμαρχος του Λος Άντζελες Έρικ Γκαρσέτι την
στιγμή της ταυτόχρονης ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το
2024 και στο Λος Άντζελες το 2028.
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H σημερινή σύνθεση των Μελών της ΔΟΕ, από την πρόσφατη σύνοδο στη Λίμα του Περού.

Æï ªñíá ôöî »åìñî ôè÷ ¢éåõîïà÷ ÃìùíðéáëÜ÷ ¶ðéôòïðÜ÷
Την απόφαση για την ανάθεση της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024 και στο Λος Άντζελες το 2028 έλαβε το σώμα
των Μελών της ΔΟΕ. Ποιοι είναι αυτοί που συγκροτούν αυτό το σώμα;
Γιατί χρησιμοποιείτο ο όρος «Αθάνατοι» και γιατί κάτι τέτοιο έχει πάψει πλέον να υφίσταται;
Πριν την 131η Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού
το σώμα των Μελών της ΔΟΕ, αριθμούσε 95 Μέλη και σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Ολυμπιακού Χάρτη, ο αριθμός των Μελών της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 115. Πέραν αυτού του ανώτατου αριθμού, η συγκρότηση του σώματος περιορίζει
τον αριθμό των μελών που προέρχονται από την ίδια Ολυμπιακή Επιτροπή με ανώτατο όριο τους 15, την ίδια Διεθνή Αθλητική Ομοσπονδία στους 15 και από την Επιτροπή Αθλητών επίσης στους 15.
Στο πλαίσιο του εκσυχρονισμού του Ολυμπιακού Κινήματος, εδώ και
15 περίπου χρόνια έχουν τεθεί όρια ηλικίας για την παρουσία στο
σώμα των Μελών της ΔΟΕ, απόφαση που ουσιαστικά κατήργησε
και τον όρο «Αθάνατοι» που συνόδευε μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα τα μέλη της ΔΟΕ. Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν όπως τα Μέλη
της ΔΟΕ εκλέγονται για οκταετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί,
αλλά μέχρι να συμπληρώσουν τα 70 τους χρόνια. Εξαίρεση αποτελούν όσοι εκλέγηκαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο 1966-1999,
στους οποίους το όριο ηλικίας είναι τα 80 χρόνια.
Οι νέοι κανονισμοί και η ραγδαία αύξηση των Μελών που προέρχονται από την Επιτροπή Αθλητών, έχουν ρίξει κατα πολύ τον μέσο όρο
ηλικίας της Επιτροπής, που ανανεώνεται ταχύτατα σε ένα σώμα που
αποτελείται από τεχνοκράτες του αθλητισμού και πρώην κορυφαίους αθλητές με μεγάλες διακρίσεις σε Ολυμπιακούς αγώνες. Σήμερα από τα 95 μέλη της ΔΟΕ, οι μισοί έχουν γίνει μέλη μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Πεκίνο το 2008, οι 35 έχουν συμμετάσχει ως
αθλητές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, και 26 από αυτούς έχουν κατακτήσει τουλάχιστον ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Στο πλαίσιο της πολιτικής

της ΔΟΕ για ίση συμμετοχή Ανδρών-Γυναικών σε όλους τους τομείς
που έχουν σχέση με το Ολυμπιακό κίνημα, οι 18 από τις 26 γυναίκεςμέλη της ΔΟΕ έχουν ενταχθεί στο σώμα την τελευταία δεκαετία.
Τα μισά περίπου μέλη προέρχονται από χώρες της Ευρώπης (44), και
ακολουθούν η Ασία (21), η Αμερική (17), η Αφρική (11) και η Ωκεανία (6). Από τη Βρετανία και την Ελβετία προέρχονται τέσσερα μέλη,
ενώ τρία μέλη προέρχονται από Ιταλία, Καναδά, Κίνα, Η.Π.Α. και Ρωσία. Στο σώμα υπάρχουν μέλη από 67 διαφορετικές χώρες, εκ των
206 Ολυμπιακών Επιτροπών που συγκροτούν τη ΔΟΕ.
Στην 131η Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού από
13 μέχρι 16 Σεπτεμβρίου το Εκτελεστικό Συμβούλιο πρότεινε οκτώ
νέα μέλη, οι υποψηφιότητες των οποίων τέθηκαν ενώπιον της ολομέλειας. Οι τέσσερις ατομικές υποψηφιότητες ήταν η Μπακλάι Τεμενζιλ
(Παλάου, Αντιπρόεδρος Ωκεανίας), η Κρίστιν Κλόστερ Άασεν (Νορβηγία, Αντιπρόεδρος Ολ. Επιτρ.), η Κούνινγκ Λιζγουαντακούλ (Ταϊλάνδη, Πρόεδρος Μπάντμιντον Ταϊλάνδης), και ο Λουίς Μέχια Οβιέδο (Προέδρος Ολ. Επιτρ. Δομηνικανής Δημοκρατίας). Τα δύο προτεινόμενα μέλη που εκπροσωπούν Ολυμπιακές Επιτροπές ή Ηπειρωτικές Ενώσεις ήταν ο Νέβεν Ίλιτς Αλβάρεζ (Χιλή, Πρόεδρος Ολ. Επιτρ.)
και ο Καλίντ Αλ Ζουμπάιρ (Ομάν, Πρόεδρος Ολ. Επιτρ.). Τα δύο προτεινόμενα μέλη που εκπροσωπούν Διεθνή αθλητική Ομοσπονδία
ήταν ο Ζαν Κριστόφ Ρολάντ (Γαλλία, Πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας) και ο Ιγκμάρ ντε Βος (Βέλγιο, Πρόεδρος Διεθνούς Ομοπσπονδίας Ιππασίας). Τρία μέλη αποχώρησαν λόγω ορίου ηλικίας και ο αριθμός έγινε 100.
Το κάθε μέλος έχει μία ψήφο, και η κάθε υποψηφιότητα τίθεται ξεχωριστά και εγκρίνεται εφόσον εξασφαλίσει τη θετική ψήφο των όσων
ψηφίσουν, και εφόσον στη σχετική ψηφοφορία συμμετέχει το 50%
των μελών. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η Συνέλευση να εγκρίνει το
σύνολο των προτάσεων του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Τα οκτώ νέα μέλη της ΔΟΕ, με τον Πρόεδρο Τόμας Μπαχ
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Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ εκλέγεται από τα μέλη του οργανισμού μέσα
από διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας. Η θητεία του είναι οκταετής
και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ακόμη τέσσερα χρόνια. Πρώτος Πρόεδρος της ΔΟΕ ήταν ο Δημήτριος Βικέλας ο οποίος ανέλαβε και τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 1896. Τον διαδέχθηκε
το 1896 ο Βαρώνος Πιέρν Ντε Κουμπερτέν, ο οποίος μέχρι το 1925
υπήρξε ο μακροβιότερος Πρόεδρος της ΔΟΕ.

¸ óùííåôïøÜ
ôöî ¶ììÜîöî

Ο Ισπανός Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ, υπήρξε ο Πρόεδρος που κατά
την μακρά του θητεία από το 1980 μέχρι το 2001 οι αγώνες απέκτησαν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή τους μορφή. Οι Ολυμπιακές Επιτροπές ανά τον κόσμο ξεπέρασαν τις 200, οι αγώνες έγιναν το μεγαλύτερο παγκόσμιο τηλεοπτικό προϊόν ανά τετραετία, ενώ έντονη
είναι η εμπορευματικοποίηση τους, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Λος Άντζελες το 1984 και μετά.
Από το 2013 Πρόεδρος της ΔΟΕ είναι ο Γερμανός Τόμας Μπαχ. Αναδείχτηκε χρυσός Ολυμπιονίκης της Ξιφασκίας με την ομάδα της Δυτικής Γερμανίας το 1976 στο Μόντεραλ.

¦òÞåäòïé ¢Ã¶
Δημήτριος Βικέλας (GRE)

1894-1896

Πιέρ ντε Κουμπερτέν (FRA)

1896-1925

Ανρί ντε Μπαγιέτ-Λατούρ (BEL)

1925-1942

Τζ. Σίγκφριντ Έντστρομ (SWE)

1946-1952

Έιβερι Μπρούντεϊτζ (USA)

1952-1972

Λόρδος Κιλάνιν (IRL)

1972-1980

Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ (ESP)

1980-2001

Ζαγκ Ρόγκ (BEL)

2001-2013

Τόμας Μπαχ (GER)

2013-

Ο Δημήτριος Βικέλας (καθήμενος στο μέσο), πρώτος Πρόεδρος της ΔΟΕ,
στην ιστορική ίδρυση της ΔΟΕ.

Από τις αρχές του 2016 δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μέλος του
σώματος κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από την ίδρυση
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Η χώρα που γέννησε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες και συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση
της ΔΟΕ και στην αναβίωση των Αγώνων, είχε ως τελευταίους
«εκπροσώπους» τον αείμνηστο Νίκο Φιλάρετο (1981-2005) και
τον κ. Λάμπη Νικολάου (1986-2015), που αποχώρησαν λόγω του
ορίου ηλικίας. Ο κ. Λάμπης Νικολάου και ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος ανήκουν στο σώμα των 40 Επίτιμων Μελών. Στις προτάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν υπήρχε κάποιος Έλληνας ανάμεσα στους εννέα προταθέντες, παρά το ότι είχαν κατατεθεί στην Επιτροπή αξιολόγησης τέσσερις υποψηφιότητες. Έτσι
η Ελλάδα θα περιμένει είτε την ανανέωση του Σώματος ύστερα
από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 μέσω της
Επιτροπής Αθλητών (κάτι που φαντάζει δύσκολο), είτε την επόμενη Γενική Συνέλευση το φθινόπωρο του 2018.
Ο πρώτος πρόεδρος της ΔΟΕ ήταν ο Δ. Βικέλας (1894-1899). Μέλος υπήρξε ο Αλ. Μερκάτης (1899-1925), ενώ η θέση έμεινε κενή
για λίγους μήνες. Τη «σκυτάλη» πήραν οι Γιώργος Αβέρωφ (19261930), Νικ. Πολίτης (1930-1933), Αγγ. Βολάκης (1933-1963), Ιωάννης Κετσέας (1946-1965), τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος (19631974), Πύρρος Λάππας (1965-1980), Επ. Πετραλιάς (1975-1977),
Νικ. Νησιώτης (1978-1986), Νικ. Φιλάρετος (1981-2005) και Λ.
Νικολάου (1986-2015).

Ο πρώην Πρόεδρος της ΔΟΕ Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ, υποδέχεται στη έδρα της
ΔΟΕ στη Λωζάνη τον πρώην Πρόεδρο της ΚΟΕ Κίκη Λαζαρίδη και τον πρώην Γενικό
Γραμματέα Ιωσήφ Χατζηιωσήφ.

Φωτογραφία με τους δύο τελευταίους Έλληνες, Μέλη της ΔΟΕ, τον
αείμνηστο Νίκο Φιλάρετο και τον Λάμπη Νικολάου. Διακρίνονται επίσης
από αριστερά, ο Κίκης Λαζαρίδης, και οι αείμνηστοι Όττο Σίμιτσεκ, ο πρώην
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού και ο πρώην
Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Χριστοφίδης.
Ο σημερινός Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ.
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ºÝëè÷ ¤áúáòÝäè÷
Ο μοναδικός Κύπριος
Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Κίκης Λαζαρίδης είναι ο μοναδικός Κύπριος που
διετέλεσε Μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Εξελέγη το 2002 ύστερα από μακρά θητεία ως Πρόεδρος της ΚΟΕ, και παράλληλη πλούσια και πολυετή
δράση στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή ως Ταμίας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και Ταμίας στην Διεθνή
Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων. Η εκλογή του ήρθε λίγους μήνες μετά την ανάληψη της Προεδρίας της ΔΟΕ
από τον Δρ Ζαγκ Ρογκ με τον οποίο συνεργάστηκε για
πολλά χρόνια στην ΕΟΕ. Παρέμεινε Μέλος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής μέχρι το 2005 (όταν συμπλήρωσε το όριο ηλικίας των 70 χρόνων), και ήταν παρών το
2005 στην καθοριστική ψηφοφορία που ανέθεσε στο
Λονδίνο τη διοργάνωση των 30ων Ολυμπιακών Αγώνων
που διεξήχθηκαν στη Βρετανική πρωτεύουσα τον Αύγουστο του 2012.

O Κίκης Λαζαρίδης, με τον Πάτρικ Χίκι (αριστερά) και με τον
προηγούμενο Πρόεδρο της ΔΟΕ Ζαγκ Ρογκ και τον Λάμπη Νικολάου.
O Σεργκέι Μπούμπκα ένας εκ των κορυφαίων αθλητών Στίβου όλων
των εποχών, είναι Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΟΕ.

»Ûìè ¶ëôåìåóôéëïà ªùíâïùìÝïù
ëÀôïøïé Ãìùíðéáëñî »åôáììÝöî
Πρόεδρος Τόμας Μπαχ (GER):
Ξιφασκία - Ομαδικό Ανδρών, Χρυσό (Μόντρεαλ 1976)
(*Με την ομάδα της Δυτικής Γερμανίας)
Ανίτα Ντεφράνζ (USA):
Κωπηλασία – Οκτάκοπος, Χάλκινο (Μόντρεαλ 1976)
Σεργκέι Μπούμπκα (UKR):
Στίβος – Επι Κοντώ, Χρυσό (Σεούλ 1988) (*Με την ομάδα
της Σοβιετικής Ένωσης)
Άντζελα Ρουτζιέιρο (USA):
Χόκει επί Πάγου: Χρυσό (Ναγκάνο 1998), 2 Αργυρά (Σολτ
Λέικ 2002, Βανκούβερ 2010), Χάλκινο (Τορίνο 2006).
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Χώρα

Όνομα

Έτος
Εκλογής

Συμμετοχή σε
Ολυμπιακούς Αγώνες

CAN

Mr Richard W. POUND, Q.C., Ad.E.

1978

1960

ITA

Mr Franco CARRARO

1982

PER

Mr Iván DIBÓS

1982

HUN

HE Mr Pál SCHMITT

1983

LIE

HSH the Princess Nora of LIECHTENSTEIN

1984

MON

HSH the Sovereign Prince ALBERT II

1985

1988, 1992, 1994, 1998,
2002

USA

Ms Anita L. DEFRANTZ *

1985

1976 **

GBR

HRH the Princess ROYAL

1988

1976

TPE

Mr Ching-Kuo WU *

1988

GUA

Mr Willi KALTSCHMITT LUJÁN *

1988

PUR

Mr Richard L. CARRIÓN

1990

THA

Mr Nat INDRAPANA

1990

SUI

Mr Denis OSWALD

1991

1968, 1972, 1976 **
1976 **

GER

President Thomas Bach *

1991

KUW

Sheikh Ahmad Al-Fahad AL-SABAH

1992

GBR

Sir Craig REEDIE

1994

ITA

Mr Mario PESCANTE

1994

BAR

Sir Austin L. SEALY

1994

FIJ

Dr Robin E. MITCHELL

1994

ISR

Mr Alex GILADY

1994

RUS

Mr Shamil TARPISCHEV

1994

UKR

Mr Valeriy BORZOV

1994

SUI

Dr René FASEL

1995

RSA

Mr Sam RAMSAMY

1995

IRL

Mr Patrick Joseph HICKEY

1995

PAK

Syed Shahid ALI

1996

PRK

Mr Ung CHANG

1996

1968, 1972, 1976 **

1972, 1976 **

SWE

Mrs Gunilla LINDBERG *

1996

FRA

Mr Guy DRUT

1996

1972, 1976 **

POL

Mrs Irena SZEWINSKA

1998

1964, 1968, 1972, 1976,
1980 **

LUX

HRH the Grand Duke of LUXEMBOURG

1998

MAR

Ms Nawal EL MOUTAWAKEL

1998

SGP

Mr Ser Miang NG *

1998

SYR

Mr Samih MOUDALLAL

1998

SUI

Mr Gian-Franco KASPER *

2000

CHN

Mr Zaiqing YU *

2000

AUS

Mr John D. COATES, AC *

2001

ESP

Mr Juan Antonio SAMARANCH *

2001

QAT

HH Sheikh Tamim Bin Hamad AL-THANI

2002

MAS

HRH Prince Tunku IMRAN

2006

ARU

Mrs Nicole HOEVERTSZ

2006

GAM

Mrs Beatrice ALLEN

2006

SUI

Patrick BAUMANN

2007

UKR

Mr Sergey BUBKA *

2008

TUR

Dr Ugur ERDENER *

2008

LCA

Mr Richard PETERKIN

2009

NGR

Mr Habu GUMEL

2009

BDI

Ms Lydia NSEKERA

2009

DEN

HRH Crown Prince Frederik of Denmark

2009

JOR

HRH Prince Feisal AL HUSSEIN

2010

NZL

Mr Barry MAISTER, ONZM

2010

ESP

Mrs Marisol CASADO

2010

1984 **

1984

1988, 1992, 1996,
2000 **

1968, 1972, 1976 **

IOC MEMBERS (100)
CHN

Mrs Yang YANG

2010

1998, 2002, 2006 **

USA

Mrs Angela RUGGIERO *

2010

1998, 2002, 2006,
2010 **

GBR

Mr Adam L. PENGILLY

2010

2006, 2010
1968

ESP

Mr José PERURENA

2011

ARG

Dr Gerardo WERTHEIN

2011

NAM

Mr Frank FREDERICKS

2012

CHN

Mrs Lingwei LI

2012

JPN

Mr Tsunekazu TAKEDA

2012

BEL

Baron Pierre-Olivier BECKERS-VIEUJANT

2012

DJI

Ms Aïcha GARAD ALI

2012

SVK

Ms Danka BARTEKOVA

2013

2008, 2012, 2016

»Ûìè ëÀôïøïé
Ãìùíðéáëñî »åôáììÝöî

1992, 1996, 2004 **

1972, 1976

AUS

Mr James TOMKINS, OAM

2013

1988, 1992, 1996, 2000,
2004, 2008 **

ZIM

Ms Kirsty COVENTRY

2013

2000, 2004, 2008, 2012,
2016 **

FRA

Mr Tony ESTANGUET

2013

2000, 2004, 2008,
2012 **

ROU

Mr Octavian MORARIU

2013

BRA

Mr Bernard RAJZMAN

2013

PHI

Mrs Mikaela COJUANGCO JAWORSKI

2013

RUS

Mr Alexander ZHUKOV

2013

KEN

Mr Paul K. TERGAT

2013

Ο Ντένις Όσβαλντ είναι μέλος της ΔΟΕ από το 1991. Πρόσφατα
εξελέγη στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Με τρεις συμμετοχές σε
Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1968 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
στην Τετράκωπο/Κωπηλασία.

1976, 1980, 1984 **

1996, 2000, 2004 **

O περίφημος σπρίντερ Φρανκ Φρέντερικς αποτελεί χαρακτηριστική
περίπτωση του άνεμου ανανέωσης που πνέει στους κόλπους της ΔΟΕ.
Προερχόμενος από την Αφρικανική Ήπειρο, και από την Επιτροπή
Αθλητών, έγινε μέλος της ΔΟΕ το 2012, σε μικρό χρονικό διάστημα
μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας.

USA

Mr Lawrence F. PROBST III

2013

ETH

Mrs Dagmawit Girmay BERHANE

2013

NED

Mr Camiel EURLINGS

2013

SWE

Mr Stefan HOLM

2013

2000, 2004, 2008 **

DEN

Mr Poul-Erik HØYER

2014

1992, 1996, 2000 **

Βαλερί Μπορζόφ (UKR):

CAN

Ms Hayley WICKENHEISER

2014

1998, 2000, 2002, 2006,
2010, 2014 **

Στίβος 2 Χρυσά 100μ.-200μ.(Μόναχο 1972), 1 Αργυρό 4Χ100 (Μόναχο 1972), 2 Χάλκινα 100, 4Χ100 (Μόντρεαλ 1976) (*Με την ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης)

SEN

Mr Mamadou Diagna NDIAYE

2015

Γκι Ντρού (FRA):

SRB

Mr Nenad LALOVIC

2015

Στίβος 110μ.Εμπόδια. Χρυσό (Μόντρεαλ 1976), Αργυρό (Μόναχο 1972)

IND

Mrs Nita AMBANI

2016

Ιρένα Ζεβίνσκα (Κίρζενσταϊν) (POL):

FIN

Mrs Sari ESSAYAH

2016

ITA

Mr Ivo FERRIANI

2016

Στίβος 3 Χρυσά (4Χ100 Τόκυο 1964, 200μ. Μεξικό 1968, 400μ. Μόντρεαλ 1976),
2 Αργυρά (200μ. Τόκυο 1964, Μήκος 1964), 2 Χάλκινα (100μ Μεξικό 1968, 200μ.
Μόναχο 1972).

COL

Mrs Luis Alberto MORENO

2016

Ναουάλ Ελ Μουταγουακέλ (MOR):

PNG

Ms Auvita RAPILLA

2016

RSA

Mr Anant SINGH

2016

CAN

Mrs Tricia SMITH

2016

AUT

Mr Karl STOSS

2016

GER

Ms Britta HEIDEMANN

2016

2004, 2008, 2012 **

KOR

Mr Seung Min RYU

2016

2000, 2004, 2008,
2012 **

Φρανκ Φρέντερικς (NAM):

HUN

Mr Daniel GYURTA

2016

2004, 2008, 2012, 2016

Τζέιμς Τόμκινς Οαμ (NZL) Κωπηλασία 3 Χρυσά (Τετράκωπος Βαρκελώνη 1992,
Ατλάντα 1996, Δίκωπος Αθήνα 2004), Χάλκινο ( Δίκωπος Σίδνεϊ 2000).

Παλ Σμιτ (HUN):
Ξιφασκία Ομαδικό, 2 Χρυσά (Μεξικό 1968, Μόναχο 1972)

Ντένις Όσβαλντ (SWI):
Kωπηλασία – Τετράκοπος, Χάλκινο (Μεξικό 1968)

Στίβος 400 Εμπ., Χρυσό (Λος Άντζελες 1984)

Μπάρι Τζον Μάιστερ (NZL):
Χόκει, Χρυσό (Μόντρεαλ 1976)
1976, 1984, 1988 **

Γιανγκ Γιανγκ (CHN):
Παγοδρομίες, 2 Χρυσά (500μ, 1000μ., Σολτ Λείκ 2002), 2 Αργυρά (Σκυταλοδρομία
3000μ. Ναγκάνο 1998, Σολτ Λέικ 2002), Χάλκινο (Τορίνο 2006)
Στίβος 4 Αργυρά (100μ., 200μ, Βαρκελώνη 1992, Ατλάντα 1996)

RUS

Mrs Yelena ISINBAEVA

2016

2000, 2004, 2008,
2012 **

NZL

Ms Sarah WALKER

2016

2008, 2012 **

OMA

Sheikh Khalid Muhammad AL ZUBAIR

2017

BEL

Mr Ingmar DE VOS

2017

CHI

Mr Neven Ivan ILIC ALVÁREZ

2017

NOR

Mrs Kristin KLOSTER AASEN

2017

Μπερνάρντ Ραζμάν (BRA):

THA

Mrs Khunying Patama LEESWADTRAKUL

2017

Χρυσά (Πετόσφαιρα, Λος Άντζελες 1984)

DOM

Mr Luis MEJIA OVIEDO

2017

Πολ Τέργκατ (KEN):

FRA

Mr Jean-Christophe ROLLAND

2017

PLW

Ms Baklai TEMENGIL

2017

Κίρστι Κόβεντρι (ZIM) :
Κολύμβηση 2 Χρυσά (200μ. Ύπτιο Αθήνα 2004, Πεκίνο 2008), 4 Αργυρά (100μ Ύπτιο
Αθήνα 2004, Πεκίνο 2004, 200μ.Μικτή Ατομική Πεκίνο 2008, 400μ. Μικτή Ατομική
Πεκίνο 2008), Χάλκινο (200μ. Μικτή Ατομική, Αθήνα 2004)

Τονί Ενσταγκουέ (FRA):
3 Χρυσά – Κανό (C1 Ατομικό – Σιδνεϊ 2000, Αθήνα 2004, Λονδίνο 2012)

1992, 1996, 2000 **

2 Αργυρά – Στίβος (10.000μ. Ατλάντα 1996, Σίδνεϊ 2000)

Στέφαν Χολμ (SWE):
Χρυσό – Στίβος (Άλμα εις Ύψος, Αθήνα 2004)

* Μέλος Εκτελεστικού Συβουλίου / ** Κάτοχος Ολυμπιακού Μεταλλίου /

Πολ Έρικ Χογιερ Λάρσεν (DEN):

Επίτιμος Πρόεδρος

Χρυσό – Μπάντμιντον (Ατλάντα 1996)

BEL

Count Jacques ROGGE

1991

1968, 1972, 1976 **
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GYOR 2017
Πραγματοποιήθηκε από 24-29 Ιουλίου στο Γκιόρ
της Ουγγαρίας το 14ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στο οποίο η ΚΟΕ εκπροσωπήθηκε με αποστολή 15 αθλητών στα οκτώ από τα έντεκα αθλήματα του αγωνιστικού προγράμματος. Οι παρουσίες σε όλους σχεδόν τους τελικούς του στίβου και
μία 9η θέση στο τζούντο, ξεχώρισαν από τις κυπριακές συμμετοχές.
Την αποστολή εκ μέρους της ΚΟΕ συνόδευσε ο απεσταλμένος της ΕΑΚ Ανδρέας Οδυσσέως που κάλυψε
τις προσπάθειες των αθλητών μας όπως παρουσιάζονται στο αφιέρωμα που ακολουθεί και κατέγραψε τις
απόψεις των προπονητών που τους συνόδευαν.
Η κυπριακή αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία
της στο 14ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων
«EYOF GYOR 2017», επιστρέφοντας στην Κύπρο με
μία βαλίτσα γεμάτη… εμπειρίες, αλλά και υποσχέσεις για το μέλλον. Και οι δεκαπέντε αθλητές έβαλαν τα δυνατά τους, με κάποιους να τερματίζουν σε
καλές θέσεις, κι άλλους να γνωρίζουν πως μπορούσαν και για καλύτερες εμφανίσεις.
Ο αρχηγός της αποστολής, Πέτρος Πατσιάς, σημείωσε σχετικά με τους αγώνες και τις επιδόσεις των
αθλητών της Κυπριακής ομάδας : «Ήταν μια πολύ
καλή εμπειρία θεωρούμε για τα παιδιά. Σε αυτές τις
ηλικίες, φορτίζουν μπαταρίες, αυτές των εμπειριών.
Θα πρέπει το κράτος να είναι αρωγός και να επενδύσει στον αθλητισμό. Σίγουρα η Κύπρος δεν είναι γεμάτη ταλέντα, αλλά υπάρχουν. Αν πριν 10 χρόνια κάποιος με ρωτούσε αν υπάρχουν ταλέντα στην Κύπρο,
θα απαντούσα και πάλι, βεβαίως υπάρχουν. Όπως οι
Κοντιδης, Ιωάννου, Παρέλλης, Τραϊκοβιτς, Αρτυματά
και πολλοί άλλοι, νεότεροι και παλαιότεροι».
Σχετικά με την όλη παρουσία της Κύπρου στο Γκιόρ
είπε: «Όλα κύλησαν άψογα. Τόσο εντός όσο κι εκτός
αγωνιστικού χώρου, η συμπεριφορά των αθλητών
ήταν άψογη και τους ευχαριστώ από καρδιάς, τόσο
αυτούς όσο και τους προπονητές τους».

14o ¶ËÄ¿¦°«ºÃ Ã¤Ë»¦¹°ºÃ ¼¶ªÆ¹μ°¤ Á¶¿Á - ¡º¹ÃÄ 2017
Α/Α

ΑΘΛΗΜΑ
(ΑΡ. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ)

ΚΥΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

1.

Αντισφαίριση

1

2.

Γυμναστική

1

3.

Καλαθόσφαιρα

-

4.

Κανό Καγιάκ

1

5.

Κολύμβηση

2

6.

Πετόσφαιρα

-

7.

Ποδηλασία

2

8.

Στίβος

6

9.

Τζούντο

2

10.

Χάντμπολ

-

Σύνολο

15
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ªÆ¹μÃª
Παρουσία στους περισσότερους τελικούς
Με ψηλότερη θέση αυτή του ύψους, με τον Παναγιώτη Ιωαννίδη να ολοκληρώνει τους αγώνες ως 9ος, η Κυπριακή παρουσία στον στίβο κρίνεται ως θετική. Αυτό γιατί, με εξαίρεση τα 110μ. με εμπόδια, τα κυπριακά χρώματα εκπροσωπήθηκαν σε όλους τους τελικούς στους οποίους υπήρξε συμμετοχή. Δύο δέκατες θέσεις, από Σοφία Χατζησάββα και Πέτρο Κουσή, σε σφύρα και 1500μ.
ήταν επίσης δύο σημαντικές επιδόσεις.
«Ήταν μια επιτυχημένη αποστολή για το στίβο. Στόχος μας ήταν να περάσουμε στους τελικούς σε όλα τα αγωνίσματα αλλά και να βελτιώσουν τις ατομικές
τους επιδόσεις οι αθλητές μας, κάτι που πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Ήταν μια
τεράστια διοργάνωση με πολύ ψηλό επίπεδο, κάτι που δεν περιμέναμε αρχικά
πηγαίνοντας στο Γκιόρ. Καλό είναι στο μέλλον να δίνονται ευκαιρίες σε περισσότερους αθλητές, για να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και να
αποκτούν εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια της καριέρας τους»
ήταν το σχόλιο του εκ των προπονητών του Στίβου, Ορέστη Σοφοκλέους.

O Ρένος Χριστοφόρου (110μ. Εμπόδια)

O Πέτρος Κούσης (1500μ., 3000μ.)

Ο Παναγιώτης Μυλωνάς (Τριπλούν)

Ο Ανδρέας Καζαμίας (επι κοντώ)

H Σοφία Χατζησάββα (Σφυροβολία)

Ο Παναγιώτης Ιωαννίδης (Ύψος)

°ðïôåìÛóíáôá ªÆ¹μÃË
Αγοριών
110μ. Εμπ.

Προκριματικός

Χριστοφόρου Ρένος

15.26

14/17

1500μ.

Τελικός

Κούσης Πέτρος

4:13.44

10ος

3000μ.

Τελικός

Κούσης Πέτρος

9:04.48

12ος

Ύψος

Τελικός

Ιωαννίδης Παναγιώτης

1.90μ.

9ος

Τριπλούν

Προκριματικός

Μυλωνάς Παναγιώτης

13.97μ.

7ος/16

Τριπλούν

Τελικός

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΝΜ

11ος

Επί Κοντώ

Προκριματικός

Καζαμίας Ανδρέας

4.20μ.

9/17

Επί Κοντώ

Τελικός

Καζαμίας Ανδρέας

4.10μ.

12ος

Σφυροβολία

Προκριματικός

Χατζησάββα Σοφία

58.56μ

6/16

Σφυροβολία

Τελικός

Χατζησάββα Σοφία

54.05μ.

10η

Κοριτσιών
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º°ÁÃ
Πρόοδος από Αγαθαγγέλου
Ο Ορέστης Αγαθαγγέλου πλησίασε αρκετά τόσο στον τελικό των 500μ.
όσο και σε αυτόν των 200μ. με τον προπονητή του, Μιχάλη Κυριάκου να
παρατηρεί βελτίωση στον Κύπριο αθλητή: «Για δεύτερη μεγάλη αποστολή πήγαμε αρκετά καλά μπορώ να πω. Με λίγη παραπάνω συγκέντρωση και εμπειρία, θα μπορούσαμε να περάσουμε και στους τελικούς. Περισσότερο η εμπειρία μας στοίχισε τον τελικό. Είδα βελτίωση στον αθλητή σε σχέση με τον πρώτο του μεγάλο αγώνα προ τριών εβδομάδων και
αυτό είναι θετικό».

°ðïôåìÛóíáôá º°ÁÃ º°¡¹°º
K1 Αγοριών 200μ.

Προκριματικός
(Σειρές 6η)

Αγαθαγγέλου
Ορέστης

00:41.286

3ος

21ος/29

Κ1 Αγοριών 500μ.

Προκριματικός
Σειρές (4η)

Αγαθαγγέλου
Ορέστης

01:54.190

4ος

21ος/30

ºÃ¤Ë»μ¸ª¸
Κοντά στο στόχο του Παγκυπρίου ρεκόρ
Ο αρχικός στόχος δεν επετεύχθη για Σοφοκλή Μούγη και Αμαλία Τσιτσεκλή στην κολύμβηση, με τον προπονητή Γιώργο Μυλωνά να λέει
για την παρουσία της Κυπριακής κολύμβησης στο Γκιόρ: «Στόχος
μας ήταν η επίτευξη ενός νέου Παγκυπρίου ρεκόρ. Λόγω της αντιξοότητας ότι ήταν τρεις διαφορετικοί αγώνες σε ένα μήνα για τους
κολυμβητές και σε συνδυασμό με το κουραστικό ταξίδι, δεν πιάσα-

Ο Σοφοκλής Μούγης (50μ. Ελ., 100μ. Ελ, 100μ.Υπτ., 200μ.Υπτ.)

με τον πρωταρχικό μας στόχο. Έφθασε αρκετά κοντά η Αμαλία Τσιτσεκλή, για μερικά εκατοστά θα το πετύχαινε και θα ήταν επιτυχία.
Σίγουρα κέρδισαν αρκετές εμπειρίες οι νεαροί και είναι κάτι πολύ θετικό. Είναι δύο σπουδαία ταλέντα και αναμένεται τα επόμενα χρόνια
να πρωταγωνιστήσουν».

Η Αμαλία Τσιτσεκλή (200μ.Ελ., 400μ.Ελ., 800μ.Ελ.)

°ðïôåìÛóíáôá ºÃ¤Ë»μ¸ª¸ª
Αγοριών
50μ. Ελεύθερο

Σειρές

Μούγης Σοφοκλής

26.18

47ος/50

100μ. Ελεύθερο

Σειρές

Μούγης Σοφοκλής

57.02

57ος/62

100μ. Ύπτιο

Σειρές

Μούγης Σοφοκλής

01:01.20

37ος/41

200μ. Ύπτιο

Σειρές

Μούγής Σοφοκλής

02:16.96

38ος/43

200μ. Ελεύθερο

Σειρές

Τσιτσεκλή Αμαλία

02:14.24

50η/52

400μ. Ελεύθερο

Σειρές

Τσιτσεκλή Αμαλία

04:36.17

31η/38

800μ. Ελεύθερο

Τελικός

Τσιτσεκλή Αμαλία

09:37.60

25η/37

Κοριτσιών
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¦Ã¢¸¤°ª¹°
Επιτυχία το πρώτο γκρουπ
Οι δύο αθλητές μας στην ποδηλασία, Σάββας Ζένιου και Δήμητρα Κουκουμά, στάθηκαν επάξια κόντρα σε κακές καιρικές συνθήκες αλλά και αρκετά πιο έμπειρους ποδηλάτες. Το γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο
του επιτυχία σχολίασε ο Ιωάννης Ταμουρίδης : «Ήταν ένα αγωνιστικό διήμερο που μας
βοήθησε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Με βάση την αγωνιστική εμπειρία και το
επίπεδο των αγώνων μπορώ να δηλώσω ότι
είμαι ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα των παιδιών. Γνωρίζοντας ότι οι αθλητές
μας συμμετείχαν για πρώτη φορά σε αγώνες στο εξωτερικό, στο αγώνισμα του Δρόμου, όπου η εμπειρία αποτελεί το βασικότερο στοιχείο επιτυχίας, δεν μπορούσαμε να
περιμένουμε θαύματα από αυτούς. Επίσης
πέρα από τον μεγάλο ανταγωνισμό είχαν να
αντιμετωπίσουν άσχημες καιρικές συνθήκες
και παρόλα αυτά κατάφεραν να αποφύγουν
πτώσεις κι ατυχήματα. Με βάση όλες αυτές
τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν,
ο τερματισμός τους και μόνο με το πρώτο
γκρουπ αποτελεί επιτυχία και κίνητρο να συνεχίσουν την προσπάθεια τους. Βέβαια επισημάναμε πολλά στοιχεία που χρίζουν βελτίωσης και με σωστή και μεθοδική δουλειά
θα είναι ακόμα πιο προετοιμασμένοι για τις
επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που τους
περιμένουν στο μέλλον».

Η Δήμητρα Κουκουμά
(Ποδηλασία Δρόμου & Time Trial)

Ο Σάββας Ζένιου
(Ποδηλασία Δρόμου & Time Trial)

°ðïôåìÛóíáôá ¦Ã¢¸¤°ª¹°ª
TIME TRIAL
Αγοριών
Ζένιου Σάββας

15:07.13

78ος/97

17:18.49

60η/71

1:37.54

41ος/97

1:08.40

35η/73

Κοριτσιών
Κουκουμά Δήμητρα

ΔΡΟΜΟΥ
Αγοριών
Ζένιου Σάββας
Κοριτσιών
Κουκουμά Δήμητρα

¶ÁÃÄ¡°Á¸ ¡Ë»Á°ªÆ¹º¸
Εμπειρίες για την Φιλασίδη
Ο προπονητής της Γκλόριας – Γαβριέλας Φιλασίδη, Γιώργος Γεωργίου, θεωρεί πως η εμφάνιση της αθλήτριας του στα προκριματικά των οργάνων στην Ενόργανη ήταν ένα γερό…
μάθημα: «Ήταν μια εμφάνιση πολύ κάτω από τις προσδοκίες μας. Με βάση την εικόνα από
προηγούμενους αγώνες και από την προετοιμασία της, περιμέναμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία, η οποία πιστεύω θα βοηθήσει πολύ την αθλήτρια, για να μπορέσει να διαχειριστεί το άγχος και την πίεση που υπάρχουν σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετέχει σε μεγάλη διοργάνωση έχοντας μεγάλες προσδοκίες, κάτι το οποίο δεν κατάφερε να διαχειριστεί. Είναι κάτι που ως προπονητές θα δουλέψουμε, ώστε να μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες της στους
επόμενους διεθνείς αγώνες».

°¦ÃÆ¶¤¶ª»°Æ° ¡Ë»Á°ªÆ¹º¸ª
Φιλασσίδη Γαβριέλλα Γκλόρια
Σύνθετο Ατομικό

40.500

62η/64

Άλμα

12.200

44η /65

Δίζυγο

8.850

61η/67

Δοκός

9.950

62η/67

Έδαφος

9.500

65η/65
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°ÁÆ¹ª¼°¹Ä¹ª¸
Γρήγορος αποκλεισμός
«Σίγουρα δεν ήταν η πορεία που περιμέναμε. Ίσως η κούραση του αθλητή να επηρέασε αρκετά τον αγώνα του», μας είπε
ο προπονητής τένις, Γιώργος Χριστοδούλου, σχετικά με την
εμφάνιση του Ανδρέα Τζιακούρη και συνέχισε: «Είμαι σίγουρος πως ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και λογικά θα έχει καταλάβει κι ο ίδιος ότι με δουλειά δεν είναι μακριά από το επίπεδο των ανθλητών που συνάντησε και αντιμετώπισε στους
αγώνες. Η σοβαρότητα που επέδειξε τόσο εντός κορτ όσο και
στις προπονήσεις, δείχνουν πως βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Σαν προπονητής είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια του και την αθλητική συμπεριφορά που έχει δείξει κατά
τη διάρκεια των αγώνων. Ευχή μου είναι οι κόποι του να ανταμειφθούν μια μέρα».

Ο Ανδρέας Τζιακούρης (Αντισφαίριση)

°ðïôåìÛóíáôá °ÁÆ¹ª¼°¹Ä¹ª¸ª
Μονό Αγοριών (26 συμμ.)
Ο Ανδρέας Τζιακούρης με τον συνοδό προπονητή του
Γιώργο Χριστοδούλου

«64»

Τζιακούρης Ανδρέας – Κάρλσον Γουίστραντ

0-2 (4-6, 2-6)

Æ·ÃËÁÆÃ
Μία ένατη θέση
Με τον Λουκά Λουκά να ολοκληρώνει τους
αγώνες στην 9η θέση, στην κατηγορία των
-55 κιλών, ο προπονητής των δύο τζουντόκα, Λαυρέντιος Αλεξανίδης, θεωρεί
πως οι δυνατότητες τους ήταν για ακόμη παραπάνω: «Σίγουρα περίμενα καλύτερο αποτέλεσμα και από τους αθλητές,
καθώς μπορούσανε και οι δύο για κάτι το
καλύτερο. Απ’ την άλλη οι αγώνες ήταν
αρκετά δυνατοί και δεν μπήκαν «δυνατά
στους πρώτους αγώνες. Μετά κάπως «ξυπνήσανε», αλλά δεν καταφέραν για ψηλότερη θέση. Ως εμπειρία ήταν πολύ χρήσιμη για τους δύο. Ο κάθε αγώνας είναι
εμπειρία και αξιολογείς την πορεία σου
από αυτόν».

H Κυπριακή αποστολή λίγο πριν την τελετή λήξης των αγώνων.

°ðïôåìÛóíáôá Æ·ÃËÁÆÃ
-55Kg Αγοριών (11 συμμ.)
Προκρ.

Λουκάς Λουκά – Μπέκα Τσιφιάνι (Γεωρ.)

0-1 (1/1/0)

Repechage

Λουκάς Λουκά – Χένρικσον Εμίλ (Σουη.)

1-0 (1/1/1)

Repechage

Λουκάς Λουκά – Οσμάνοφ Αντίλ (Μολδ.)

0-1 (1/1/0)

-60Kg Αγοριών Προκρ.
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Προκρ.

Κούρρης Κύπρος - Γκάσνερ Σάμουελ (Αυστρ.)

0-1 (011/020)

Repechage

Κούρρης Κύπρος – Αουκούσα Μαξίμ (Λευκ.)

0-1 (1/2/0)

ÌòùóôáììÛîè ÆòéëöíÝôè
«Young Ambassador» στο Γκιόρ
Η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη εκπροσώπησε την ΚΟΕ και την Κύπρο, και
μαζί με άλλα 17 άτομα αποτέλεσαν την ομάδα των Young Ambassadors
στο 14ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στο Γκιόρ. Ο ρόλος
τους είναι η υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος που λειτουργεί σε
αγώνες Νέων, του οποίου αποστολή είναι να προωθήσει τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Το εν λόγω πρόγραμμα γίνεται στο fun zone, που όπως
υπονοεί και το όνομα του, είναι ο χώρος ξεκούρασης και διασκέδασης των αθλητών με διάφορες δραστηριότητες.
Η Τρικωμίτη, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (2012) στην Ρυθμική Γυμναστική, και στους Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες στο Δελχί το 2010 όπου κατέκτησε πέντε μετάλλια, δύο εκ
των οποίων χρυσά, είχε για δεύτερη φορά παρόμοιο ρόλο, αφού ήταν
Πρέσβειρα και στους Youth Olympics του 2014, στην Κίνα:
«Αρχικά πρέπει να πως ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα η επιλογή μου
για δεύτερη φορά από την ΚΟΕ για αυτό το ρόλο, και η εμπιστοσύνη
που μου επέδειξαν για να αναλάβω αυτό το σημαντικό κομμάτι των
αγώνων. Οι αθλητές ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα και μπορώ να
πω με χαρά ότι ανέπτυξαν πολύ καλές σχέσεις με αθλητές άλλων χωρών και διαφόρων αθλημάτων».
Σχετικά με τη διοργάνωση και τις εντυπώσεις της, σημείωσε: «Όπως
και με το πρόγραμμα για το οποίο είχα την ευθύνη, έτσι και οι αγώνες
με εξέπληξαν ευχάριστα, τόσο για το υψηλό επίπεδο τους, αλλά και
για την συμμετοχή (σ.σ. συμμετέχουν περισσότεροι από 2500 αθλητές). Ως αθλήτρια, μπορώ να δω και να αντιληφθώ το πραγματικά υψηλό επίπεδο των αθλητών. Η φιλοξενία υπήρξε πολύ καλή όπως και η
όλη διοργάνωση. Η τελετή έναρξης ήταν πολύ εντυπωσιακή σε σχέση με το τι περιμέναμε, ενώ γενικότερα όλα κύλησαν αρκετά ομαλά,
αν εξαιρέσουμε κάποια παιγνίδια του καιρού».
Σχετικά με το τι στοχεύει να έχει επιτύχει, με την ολοκλήρωση των
αγώνων, σχολίασε: «Θέλουμε όλοι οι αθλητές μας να αποκομίσουν
από το Γκιόρ εμεπιρίες και αναμνήσεις για μία ζωή. Να τους δώσουμε δύναμη να επιθυμούν και να επιδιώκουν να αγωνίζονται σε τέτοιου είδους αγώνες, να θέτουν πιο ψηλούς στόχους και να κρατήσουν τι έχουν μάθει από το πρόγραμμα και τον αγώνα τους, ως εφόδια για το μέλλον».

Η Young Ambassador Χρυσταλλένη Τρικωμίτη της Κύπρου με τις μασκότ
των αγώνων τον “Hugoo”

Η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη μαζί με τους υπό λοιπους Young Ambassadors που βρέθηκαν στο Γκιόρ.
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Σας ευχαριστούμε...

